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Midsommar  
i Finström

BERGÖ
Midsommarstången lövas kl. 19.00, reses kl. 20.00.

PÅLSBÖLE NEJDENS BYALAG, BERGBO
Lövbindning torsdag kl. 18.00. 
Midommarafton kl. 14.30 startar servering, lotteri och 
aktiviteter för barnen, mete mm,  
kl. 15.00 lövning och kl. 16.00 stångresning.

ROSENGÅRD
Midsommarstången reses på torsdagen  
kl. 13.00. Underhållning.

SVARTSMARA
Midsommarstången lövas kl. 19.00, reses kl. 22.00.

SÖDRA FINSTRÖM, BJÄRSTRÖM
Lövbindning torsdag kl 18.30, Midsommarstången reses 
midsommarafton kl. 14.00, kronprocessionen startar en 
halv timme tidigare. Kaffeservering och lotteri.

TJUDÖ
Midsommarstången lövas torsdag kl. 18.00 och reses 
midsommarafton kl. 15.00.

ÄMNÄS
Midsommarstången lövas kl. 12.00, reses kl. 20.00.
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Informationsblad från Finströms kommun
Skolvägen 2, 22410 Godby, tel 431510, fax 431519.

Ansvarig utgivare: Erik Brunström. 
Redaktion: Inger-Louise Andersson

Aktuellt i
FINSTRÖM

UTGIVNING HÖSTEN 2017
Utgivning  Material lämnas senast
31augusti  23 augusti
5 oktober 27 september
2 november 25 oktober
30 november 22 november

Material skickas till biblioteket@finstrom.ax eller inger-louise.
andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

Finström - mitt i hjärtat av fasta Åland. Alltid i händelsernas 
centrum, förr som nu. Med tro och hopp inför framtiden. Och ett 
stolt förflutet.  

Finström är faktiskt hela Finlands främsta tillväxtkommun. 
Med en befolkningsökning om 2,9 procent 2016 hamnade 
kommunen främst, framom tvåan Sibbo utanför Helsingfors. 
Tvåa på Åland blev Jomala. Det var framförallt tätorten 
Godby som växte och där finns planer för vidare utveckling 
med såväl bostäder som plats för privat service. Byn nämns 
ofta som regioncentrum för norra Åland.

Här finns fina idrottsanläggningar, badplatser och fiskevat-
ten, strövområden och museer. Biblioteket har ”meröppet” 
så att man kan låna böcker även utanför de bemannade 
öppettiderna.  Under sommaren fixar föreningslivet fot-
bolls- och simskolor för barnen och privata krafter ordnar 
rockfestival. God och fin mat och dryck både produceras, 
förädlas och serveras inom kommunen.

Kommunen sjösatte förra året sin förvaltnings- och nämn-
dreform. Det innebar att antalet politiker och beslutsorgan 
minskade och att beslutsfattande fördes nedåt.  Mycket är 
ännu oklart inför framtiden, men mycket talar för att det 
inom de närmaste åren kommer att ske samgående mellan 
kommuner i regionen och mer samordning av kommunal 
service. Oavsett vad som sker kommer Finström garanterat 
att fortsätta vara och utvecklas som den fantastiska plats 
den alltid varit. 

Till sensommaren uppmärksammas 100-årsjubileet av det 
möte som hölls på Folkhögskolan i Finström den 20 au-
gusti 1917. Mötet krävde återförening med Sverige och 
anses utgöra startskottet för Ålandsrörelsen och vad som 
sedermera kom att utvecklas till den självstyrelse öriket har 
i dag.

PS: Centralförvaltningen vid Kommungården i Godby håller 
öppet hela sommaren, i jun-aug mån-fre kl 9-15. Social- res-
pektive byggnadskansli har andra öppettider. 

Framtiden finns i Finström

Ha en trevlig sommar i fina Finström!

Erik Brunström,
kommundirektör



3

Fo
to

: L
ov

is
a 

H
ag

be
rg

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

VÅRENS SAMLADE STÖDANSÖKAN
Kom ihåg att lämna in årets samlade stödansökan i god tid! Sista inlämningsdag är 15 juni. 

”TA HAND OM BONDEN”-projekt
Ta hand om bonden är ett projekt som genomförs med stöd av ett tilläggsanslag som re-
geringen beviljat LPA. Syftet är att hjälpa lantbruksföretagare och vidareutveckla modellen 
för tidigt ingripande.
En lantbruksföretagare i svårigheter kan ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA. 
Förbindelsen kan användas för att skaffa experthjälp för att behandla utmattning eller 
depression eller på vissa villkor till ekonomiska eller juridiska experttjänster. Det första 
steget är att kontakta Susann Rabb, 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi.  som 
erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver det och hon fungerar som första hjäl-
pen vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. 

SOCIALKANSLIET INFORMERAR

Paulina Eklund, socialchef 
018-431 530 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnskydd, barnatillsyn (faderskap, 
vårdnad och umgänge, underhåll)
Semester 3.7-30.7.2017

Jannicka Bergman, tf socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Handlägger utkomststöd, sysselsättning, handi-
kappservice
Ledig 15.06-23.06.2017
Ledig i aug, datum ej fastslaget

Maria Gröndahl, socialhandledare (börjar 1.6)
018-431 532 (vardagar kl 9-10)
Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för 
närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/
familjer, personliga assistenter, sysselsättning
Semester 24.7-20.8.2017

Familjearbetare
Julia Fagerlund, mobil 0457 3439 347
Fanny Mörn, mobil 0457 3451 538 
Semester Julia 22.6-16.7
Semester Fanny 3.7-6.8

Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare
018-431 533
Barnomsorg
Semester 26.6-2.7.2017
Semester 10.7-6.8.2017

Anna Karman, tel 431 531
Handlägger hemvårdsstöd och barnomsorgsav-
gifter

Vi önskar att ni bokar tid för besök för att 
vi skall kunna sköta era ärenden så bra som 
möjligt. Se kontaktuppgifter ovan. 
Socialkansliet är öppet hela sommaren, om ordi-
narie tjänsteinnehavare är på semester handläg-
ger någon annan dennes akuta ärenden.

Byggnads- och miljöinspektionen informerar
”Byggnads- och miljöinspektionen kommer att vara semesterstängd mellan den 24.7-6.8. Under denna 
period kommer inte ärenden att behandlas och syner kommer ej vara möjliga att utföras. Vi ber där-
för att de som har beviljade bygglov planerar arbetet så att syner utförs före eller efter denna period. 
Vid frågor kontakta byggnadsinspektör Thobias Danielsson på 431525, eller thobias.danielsson@
finstrom.ax”
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FINSTRÖMS KYRKA  
Öppen alla dagar kl 10.00–16.00 . 
S:t Mikaels kyrka i Pålsböle är en vacker gråstenskyrka 
med målningar och träskulpturer från medeltiden. En av 
det åländska skolväsendets förgrundsgestalter, prosten 
Frans Petter von Knorring står staty utanför kyrkgrinden. 
Där finns också Frihetsstenen som är rest till minne av 
bonderesningen 1808–1809.

UTSIKTSTORN
Vill du titta på Finström och det omgivande landskapet 
lite från ovan ska du besöka något av utsiktstornen i 
kommunen.
Utsiktstornet på Bergö
Från utsiktstornet på Bergö ser du över västra och norra 
Åland. En glimt av Finströms insjömiljö, Getabergen och 
bebyggelsen på Bergö.
Storbergets utsiktstorn, Pålsböle
En promenad till Storbergets utsiktstorn blir en rikligt 
belönad upplevelse.
Höga C, utsiktstorn vid Uffe på berget
Under klara dagar kan du se minst fem kommuner och 
flera kyrkor.

PRÄSTGÅRDSNÄSET, Pålsböle
Naturreservatet Prästgårdsnäset är småkuperat och 
omväxlande. Hassellundarna, ekbackarna och de betade 
strandängarna är iögonfallande. I lundarna finns vackra 
bestånd av bl.a. tandrot och myska och på fuktiga om-
råden kan man hitta majviva (ersmässa) och den insekt-
ätande tätörten.

TURISTINFO
Turistinformation finns i Ålands Idrottscenter.
Öppet kl 9.00–21.00 alla dagar

ÅLANDS IDROTTSCENTER
Tennis, boule och beachvolley kan du spela vid Ålands 
idrottscenter, Godby. 
Öppettider  vardagar kl 9–21. 
Gym, badmintonbanor och café är öppna hela sommaren. 
Simhallen är stängd från 23.6 och öppnar igen 10.7. 
Tel: 41555. www.idrottscenter.com

VANDRING
Sadelinleden Hammarland–Finström–Geta  
63 km, karta kan köpas på bl.a kommungården.
Godbyrundan, 8 km, start från Ålands Idrottscenter
där även karta kan fås.
Kalle Gladrundan, Pålsböle
Godby Arboretum är en promenadstig i vanlig skogster-
räng. Stigen är ungefär 1,7 km lång och markerad med 
början och slut vid Uffe på berget i Godby.

BIBLIOTEK, Godby
Finströms bibliotek i Godby öppet måndag–onsdag 
kl 13–20 och torsdag-fredag kl 10-14. Internet, dagstid-
ningar, tidskrifter. Låna böcker och andra medier. Surfa 
trådlöst.

ALLMÄNNA BADSTRÄNDER
Bambölevik
Godby, Färjsundet
Tjudö

Några tips på aktiviteter och sevärdheter
Här några tips på sevärdheter och aktiviteter i Finström. Se lokaltidningarna, www.aland.com,  
www.visitaland.com samt broschyren Åland Guide för aktuell information. 
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Kartina Kammarmusik i Finströms kyrka
Onsdag 2.8.2017 kl.22.00

Inträde (10/15 €)

Trion Zilliacus Persson Raitinen framför J.S. Bachs verk ”Goldbergsvaria-
tionerna” i arrangemang av D.Sitovetsky.

Tillkomsten av Goldbergvariationerna har en ovanlig historia. Det berät-
tas att greven Kaiserling hade svårt att somna. Vid sådana tillfällen bad han 
musikern Goldberg att spela något lugnande för honom i rummet intill 
grevens sovrum. Vid ett sammanträffande med J.S.Bach bad greven om ett 
stycke för att somna. Bach skapade då trettio variationer på ett tema som 
sedan fick namnet Goldvariationerna. Greven var nöjd och lät sig därefter 
somna in till musiken i Goldbergvariationerna.

Katrina kammarmusik 1-5 augusti tema ”Variationer”
Se hela programmet på hemsidan http://www.katrina.ax/

Konstnärlig ledare: Cecilia Zilliacus
Trion består av Cecilia Zilliacus (violin), Johanna Persson (viola) och Kati 
Raitinen (cello)

Cecilia
Zilliacus

Johanna
Persson

Kati
Raitinen

SOMMARKONST PÅ BIBLIOTEKET

I år ställer vi ut konst från kommunens egna samlingar från och med 12 juni och hela 
sommaren.

Bland annat visas denna nyinköpta tavla med motiv från Godby centrum.
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i Ålands Idrottscenter
Tel 41580

ÖPPET
Tisdag, torsdag, fredag: kl 9–17

Onsdag: kl 12–17, enligt bokade tider till kl. 20.
Stängt på lördagar i juli och augusti

Trevlig midsommar!
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FOLKHÄLSANS 
SOMMARSIMSKOLOR
I FINSTRÖM

Tjudö: 26.6-7.7 
Anmälan via NÄTET på 
Folkhälsans hemsida fram till 
11.6-2017
Simlärare: Ida Diedrichs
Simombud: Lina Masgård, tel  
0457 530 1428
mejl; lina.masgard@gmail.com

Bamböle: 3.7-14.7
Anmälan via NÄTET på Folkhälsans hem-
sida fram till 18.6-2017
Simlärare; Frida Sjööros & Emma Rajalin
Simombud: Diana Berglund, tel 0457 342 
5896
mejl; folkhalsanifinstrom@gmail.com
Välkomna!

Nu är det dags att anmäla ditt barn till 
Lekparken i Godby, hösten 2017.
Parken startar 1.9 och är öppen  
måndag-fredag kl 10-13. 
Barnen bör vara 2-4 år.
För mer info ring Malin Sjuls 
tel: 0400-980330

GRISFEST

Dans till Richards orkester

Bakluckeloppis
från kl. 12. Kom med och sälj dina överloppsprylar. 
Deltagaravgift 5,-

Välkomna till Norrfinströmsgården i Tjudö 
lördag 8.7 kl. 19.00
Grillad gris & potatissallad m. tillbehör.
Kaffe & dopp • Lotteri • Barnaktiviteter

Arr. Föreningen för Norrfinström r.f.

Tvätta mattor i sommar

”Mattvätten vid Godbyhallen kommer ibruktas 
till midsommar. Nytt för i år är att vi kommer 
att samarbeta så att även Saltviks kommunin-
vånare ska få nyttja mattvätten. Inför det kom-
mer vi att förstora och snygga upp ytorna kring 
mattvätten så att alla på bästa sätt ska kunna 
nyttja den.”
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Bibliotekets öppettider  
juni-juli-augusti

måndag-onsdag k 13-20
torsdag-fredag kl 10-14
stängt fredag 9/6 och 23/6

Välkomna!

Meröppet bibliotek
Öppet alla dagar 9-21

För dig som har registrerat dig som 
meröppet-användare och som klarar dig 
själv i biblioteket

Godbyboken 
till salu i  

Finströms 
bibliotek

25 euro

Föreståndare Jana Andersson, tel 41745 Ansvarig vårdare Anette Jansson, tel 42620

ROSENGÅRD

Dagverksamheten under sommaren på Rosengård
De regelbundna aktiviteterna tar nu sommarup-
pehåll förutom bingon på tisdagarna som fortsätter 
som vanligt. Taxi hämtar vanlig tid ca kl 11, retur 
efter kaffet kl 14.30. 
Kom ihåg att anmäla dig dagen innan före kl 12.

Folkdansare uppträder 9 juni kl 18.
Besök till Finströms kyrka månd 12 juni kl 13.
3riksson, folkmusik på cello och fiol lörd 17 juni kl 
14.30                                 
Midsommarstången reses torsdag 22 juni kl 13. 
Dragspel o sång med Greta Sundström 26 juli kl 
17.30
   

Ann-Mari har semester 10.7 – 13.8. Under tiden 
12.6 - 11.8 finns ungdomar anställda som är med 
i dagverksamheten och tar hand om bingon och 
andra aktiviteter under Ann-Maris semester.
   
Trevlig sommar till Er alla!

Verksamhetsledare Ann-Mari Enqvist-Pettersson, 
tel 0457-3441821

Bokholkar

Vi sätter upp så kallade 
bokholkar vid stränderna i 
Bamböle, Godby och Tjudö. 
Holkarna kommer upp lagom 
till badsäsongen

I holkarna finns böcker av 
olika slag och det är fritt 
fram att ta en bok och läsa på 
stranden eller hemma. Man 
kan också sätta sina utlästa 
böcker i holken om man vill 
ge dem vidare. Holkarna är 
anpassade efter pocketfor-
matet.

Övrigt som saluförs via biblioteket:

Avskrivna böcker säljes på bibliotekets bokloppis

Försäljning av Finströmsvimplar
4 meters 30 euro
6 meters 50 euro

Utlåning av kommunens folkdräkt

Årstidspsalmerna av Göran 
Andersson och Knut Grüss-
ner finns till salu i form av 

affischer

Utlåning av energimätare
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Måndag 5/6 Janssons frestelse
Tisdag 6/6 pannbiff med stekt pota-
tis och lök
Onsdag 7/6 Kycklingrisotto med kall 
currysås
Torsdag 8/6 Fisksoppa, bröd och 
efterrätt
Fredag 9/6  fläskfilé pommes och 
kryddsås
Lördag 10/6 Stekt abborrfile , varm 
sås och potatis
Söndag 11/6 Carrégryta från Loui-
siana

Måndag 12/6 Makaronilåda
Tisdag 13/6 Pulled pork med barbe-
cuesås & baguette & potatis
Onsdag 14/6 Ugnslax med potatis-
mos
Torsdag 15/6 Gulashsoppa, bröd 
och efterrätt
Fredag 16/6 Fläskkotletter med lins-
sallad & potatis
Lördag 17/6 Rotsaksgratäng med 
bacon
Söndag 18/6 Stekt abborrfilé med 
äggsås och potatis

Måndag 19/6 korvstroganoff med 
potatis 
Tisdag 20/6 Kycklingfilébitar i 
thailändsk marinad, ris och gurksås
Onsdag 21/6 köttfärsbiffar med 
guacamole och fetaost, potatis eller 
Quinoa
Torsdag 22/6 Rökt lax med potatis-
sallad
Fredag 23/6 Sallads- och fiskbuffé, 
potatis
Lördag 24/6 Kallskuret kött, skink-
rullar, köttbullar
Söndag 25/6 Slottsstek med 
brunssås och potatis

Måndag 26/6 Pasta med gräddig 
bacon- och champinjonsås
Tisdag 27/6 Pannbiff med svampsås 
och potatis
Onsdag 28/6 Stekt fisk, sås och 
potatis
Torsdag 29/6 Korvsoppa, bröd och 
efterrätt
Fredag  30/6 kall kycklingfilé med 
rotsaksgratäng
Lördag 1/7 Sej med chiligrädde i 
ugn, potatismos
Söndag 2/7 Lövbiff med pommes 
och kryddsmör

Måndag 3/7 kassler med ananas och 
grädde, potatis
Tisdag 4/7 Pastasallad med med-
wurst och pesto
Onsdag 5/7 Stekt sik, dillsås och 

potatis
Torsdag 6/7 Kycklingsoppa med 
bröd och efterrätt
Fredag  7/7 köttbullar, potatis och 
sås
Lördag 8/7 Mandelfisk och potatis-
mos
Söndag 9/7 Raggmunkar med rim-
mat kött

Måndag 10/7 Medelhavskyckling 
med couscous
Tisdag 11/7 Spaghetti och kött-
färssås
Onsdag 12/7 Torsk med örtsås och 
nypotatis
Torsdag 13/7 Grönsakssoppa med 
räkor, bröd och efterrätt
Fredag  14/7 Ugnstekt carré med 
dragonsmörsås och rotfrukter
Lördag 15/7 Sill, gräddfil, kokt ägg 
och potatis
Söndag 16/7 Tjälknöl med potatis-
gratäng

Måndag 17/7 Solviksgryta med ris
Tisdag 18/7 Paj med skinka, bacon, 
broccoli och ädelost
Onsdag 19/7 Panerad rödspätta 
m grönsaksremoulade och bakade 
morötter 
Torsdag 20/7 Bondsoppa, bröd och 
efterrätt
Fredag  21/7 Lövbiff med pommes 
och kryddsmör
Lördag 22/7 Örtfiskrutor, potatis
Söndag 23/7 Baconlindad kyckling 
med risotto

Måndag 24/7 Ugnskorv med potatis-
mos
Tisdag 25/7 Kalops och potatis
Onsdag 26/7 Strömmingsflundra m 
potatis och gräddfilssås
Torsdag 27/7 
Fredag  28/7 Marinerad kallskuren 
nötytterfilé med rostad potatissallad
Lördag 29/7 Fiskfärsbiffar m kall sås 
och potatis
Söndag 30/7 Fläskfilé med pommes 
och bearnaise

Måndag 31/7 Kycklinglår med cur-
rysås och ris 
Tisdag 1/8 Stekt fläsk med sky och 
stuvade makaroner
Onsdag 2/8 Rödspätta med räk- och 
dillfyllning
Torsdag 3/8 Korvsoppa, bröd och 
efterrätt
Fredag  4/8 Jägargryta med ris och 
potatis
Lördag 5/8 Rökt lax med potatis 
och kall sås

Söndag 6/8 Köttfärslimpa med grön-
pepparsås

Måndag 7/8 Kycklingrisotto med 
yoghurtsås
Tisdag 8/8 karelsk stek med kokt 
potatis
Onsdag 9/8 Laxfjäril med citronsås
Torsdag 10/8 Köttfärssoppa, bröd 
och efterrätt
Fredag 11/8 kallskuren grisytterfilé 
med grön örtsås och potatissallad
Lördag 12/8 Janssons frestelse
Söndag 13/8 köttbullar, brunsås och 
potatis

Måndag 14/8 Ost- och bacongratin-
erad kycklingilé
Tisdag 15/8 Dillkött och kokt po-
tatis
Onsdag 16/8 Stekt gös, remou-
ladesås och potatis
Torsdag 17/8 Potatis- och pur-
jolökssoppa, bröd och efterrätt
Fredag 18/8 Lövbiffsgryta med pasta
Lördag 19/8 Leverbiffar med 
gräddsky
Söndag 20/8 Rostbiff, sås och potatis

Måndag 21/8 Fläskschnitzel med 
potatisgratäng och kokta grönsaker
Tisdag 22/8 mexikansk köttfärsg-
ryta, nachohips och potatis
Onsdag 23/8 Grisfilé med vindru-
vssås och ris
Torsdag 24/8 Fisksoppa, bröd och 
efterrätt
Fredag  25/8 pannbiff med stekt lök 
och potatis
Lördag 26/8 Kåldolmar, gräddsky 
och potatis
Söndag 27/8 Flygande jakob med ris

Måndag 28/8 Bräckt korv med stu-
vade makaroner
Tisdag 29/8 Burgundisk köttgryta 
med ris
Onsdag 30/ 8 Ört-lime fisk med 
potatis och sås
Torsdag 31/8 Jägarsoppa med svamp 
och rökt sidfläsk
Fredag 1/9 Köttfärslimpa med rosé-
pepparsås 
Lördag 2/9 Strömmingsflundra med 
potatismos
Söndag 3/9 Kycklinglår med ris och 
currysås

Ansvarig kock Marie Bamberg,
tel 42621

ROSENGÅRDS MATLISTA

V 23-35 2017
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Välkommen på informationsmöte om kommunindelningsutredningen Finström-Geta-Sund

Tid: Måndagen den 12 juni, kl. 18-20 Plats: Tallgården, Lisafastersgränd 2, Sund

Välkommen på informations- och diskussionsmöte om kommunindelningsutredningen mellan Finström, Geta och 
Sund! Kommunindelningsutredaren Siv Sandberg och representanter för kommunledningarna finns på plats för att 
presentera utgångspunkterna för kommunindelningsutredningen, men framför allt för att lyssna på era synpunkter:
• Vad fungerar bra i Finström, Geta och Sund idag?
• Vilka tjänster och funktioner är viktiga att bevara lokalt, oberoende av vad som händer med kommunindelningen?
• Vilka utvecklingsbehov finns det i kommunerna?
• Vilka förhoppningar och rädslor väcker en eventuell kommunsammanslagning?
För vem: Förtroendevalda i Finström, Geta och Sund och alla andra som är intresserade av kommunernas framtid.
Aktuell information om kommunindelningsutredningen finns på landskapsregeringens hemsida, se www.regeringen.
ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund.
Bakgrund: Kommunerna Finström, Geta och Sund tog hösten 2015 på eget initiativ fram en Samarbetsutredning för 
norra Ålands kommuner.
Efter samarbetsutredningen har landskapsregeringen tillsatt forskaren Siv Sandberg som kommunindelningsutredare 
på begäran av fullmäktige i Finström, Geta och Sund. Utredningen som ska vara klar i oktober 2017 tar fram ett 
underlag som visar för- och nackdelar med en sammanslagning mellan de tre kommunerna.

Jubileumsfest för Ålandsrörelsens tillkomst 

Plats: Ålands folkhögskola 

Tid: Söndag 20.08.2017 kl 13-15

Programmet innehåller tal av representanter från Finströms kommun, Ålands Landsskapsregering och 
Ålands Lagting. Festtalet hålls av Dan Nordman

Underhållning i form av sång, musik och teater.

Kaffeservering

Välkomna!

Arrangörer: Finströms kommun i samarbete med Ålands Landskapsregering

     

Finströms kommun
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Det är möjligt att bedriva 
följande jakter under som-
maruppehållet

Skyddsjakt på gråsäl
Skyddsjakt på  
storskarv

Särskild ansökan ska göras för Storskarv..

Låt såväl djuren som jägarna
ha en skön sommar!

Vi ses och hörs på nytt i augusti.

SALTSTENAR
Några Jaktlag har ännu stenar att hämta från Bila 
Ab i Överby, Jomala. Är det något oklart kontakta 
sekreteraren.

VILTVÅRDSPREMIERNA
Sunes Jakt upphör 31.5.2017. 19 jägare har över 
100 svansar innestående att ta ut varor för. För 
de jägare som inte tar ut sina varor före midsom-
mar tillfaller premierna föreningen. Sekreteraren 
har alla uppgifter om någon undrar. Flera har nog 
glömt att man har svansar innestående.

ÅTGÄRDSPLANEN FÖR EJDER är nu det 
centrala framöver. Finströms Jaktvårdsförenings 
Viltvårdsområde i Norra Saltvik är 1230 ha stort 
och kärnan  utgöres av Ryssö och Ryssö ön, 
Måsgrund och Hundklobben. Vår planerade insats, 
utöver räkningen, är 6 minkfällor och 2 viltkam-
eror. Mer detaljerad information finns på Lands-
kapsregeringen.

VÅRJAKTEN är förbi med allt vad därtill hör. 
1-14 maj användes till gudingjakt. Vårjakten i sin 
nuvarande omfattning har varit till stor glädje för 
många skyttar. Konsten att plocka och sveda en 
fågel lever kvar tack vare denna urgamla vårjakt.

Nu får bössan vila lite men snart är det tid att 
börja träna inför ÄLGSKYTTEPROVET.

RÅDJURSJAKTEN inleds som bekant 15.8 
(bock-jakten). Se över tornen. Alltid något som 
blåst ikull eller ruttnat sönder.

Styrelsen år 2017
Ordförande  Kurt Blomqvist, Vandö
Vice ordf  Erik Jansson, Bjärström
Sekreterare  Fjalar Eklund, Godby
Kassör   Lennart Berndtsson, Ämnäs
Medlemmar  Magnus Rosenqvist, Stålsby
  Leif Andersson, Kulla
  Peter Nordqvist, Godby
  Markus Jansson, Pålsböle
  Anders Gestberg, TorrbolstadVi påminner redan nu om REGLERNA för  

höstjakten på Koxnan - Norrhällen 
1.  Man måste ha jaktkort i Finström.
2.  Man får ta en jaktkompis med från annan  
 kommun/ort.
3.  Ingen turistjakt eller ”utbytesjakt” får förekomma.

Anmäl alltid en viltolycka. Ring 112. Landskapsregeringens Information (annons) i tidningen Nya Åland 
onsdagen den 24.5.2017 är en ypperlig information om vad man skall göra om olyckan är framme. Jakt-
vårdsföreningen omfattar artikeln till alla delar.

VILT PÅ VÄG

MÅRDHUNDS- OCH MINKSVANSAR  
mottages kontinuerligt av sekr. Fjalar Eklund. 
Premie: 10 euro presentkort/svans. Kontakta sekr 
tel 0457 5244 012.

SLÅTTERN Kan vi jägare hjälpa till att färre kill-
ingar går åt i slåttern – så gör vi det. Metoderna 
är många. Alla metoder är bättre än inga metoder 
alls.

MÅRDHUNDS-, MÅRD- OCH
MINKFÄLLOR  
finns på lager. Kontakta Leif Andersson i Finström 
Kulla. Tel: 040 0955 429.
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Våra öppettider i sommar!
1 Juni t.om 6 Augusti

     Vardagar  09.00 - 20.00
     Helger  12.00 - 18.00

Kassan för simhallen stänger en timme tidigare alla dagar!

Simhallen håller stängt från 23 juni t.o.m 9 Juli

Simhallen

Morgonsim, Tisdagar och fredagar kl. 06.00-10.00 
har vi öppet enda fram till midssommar!

(Obs! Ingen frukostbuffé)

Receptionen för Vandrarhemmet, 
Café och Gym

     Varje dag  9.00 - 21.00

Kom in på en fika! Vi håller kaffet varmt, cafédisken laddad med godsaker 
och nyttigheter. Eller varför inte en svalkande glass i sommarvärmen!

Välkommen in och trevlig sommar!

Hälsningar personalen på Ålands Idrottscenter

 Ålands idrottscenter  Adress: Bärvägen 5, 22410 Godby  Telefon: 018-41555



Sommaraktiviteter 2017  

Torsdag 8 Juni kl 18-22.30 Summer time avslutnings-
disco för åk 4-6 i Vikingahallen, inträde 5€

Tisdag 13 juni kl 09.30-15.00 Mästarnas Mästare för åk 
1-3 i Bomarsund kl 10-15 pris 15€
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål)

Onsdag 14 juni kl 09.30-15.00 Mästarnas Mästare för 
åk 4-6 i Bomarsund kl 10-15 pris 15€
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål)

Torsdag 15 juni resa till Gröna Lund för åk 6-9 pris ca 
80€ (I priset ingår, buss, båt, frukost, lunch, åkband.)

Onsdag 21 juni Larssons vattensport för åk 4-7 kl 10-
15 pris 25€  (I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål) 

Tisdag 27 juni gocart i Lemland för åk 3-6 kl 11-12 
.Pris 30€
(Max antal 12st, taxi från ÅIC 10.00, tillbaka ca 12.30)

Onsdag 28 juni gocart i Lemland för åk 7-9 kl 11-12 
Pris 30€
(Max antal 12st, taxi från ÅIC 10.00, tillbaka ca 12.30)

Anmälningar till mattias.andersson@finstrom.ax
Tel 41548/0457-3749849

Mer information kommer på kommunens hemsida och 
facebook.
Håll även koll på fritidsledarna på Åland egen facebook 
sida.

Nu är vi två! Roligare för mig och mer tid för dig!
Äntligen får jag sällskap av duktiga Ida Sundström! Hon har precis tagit sin examen 

och är nu ivrig på att få komma ut i arbetslivet och ta hand om just dig! 

Boka din tid på    0401246022
Välkommen!
Mvh Sandra 

    Dam och herrfrisör i S-Market i Godby!

Öppettider: 
Måndag-torsdag  

10.00 - 18.00 
Fredag 

9.00 - 17.00 
Övriga tider och hembesök 

enligt överenskommelse
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Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 GODBY • tfn: 43150 • www.finstrom.ax

Finström i hjärtat av Åland har olika ansikten. Här möts glesbygd och tätort, 
traditionellt jordbruk och moderna högteknologiska företag. Havet är alltid 
nära och erbjuder fina fiske- och badvatten.
Godby centrum har ett brett utbud av service så som matställen, bank,  
apotek, hälsocentral, post och affärer. 

BADSTRÄNDER

SPORT- OCH SIMHALL

FOTBOLLSPLANER VANDRINGSLEDER

UTSIKTSTORN

SMÅBÅTSHAMN

FINSTRÖM
– har alternativen för en aktiv fritid
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 Gudstjänster i Geta sommaren 2017 
 
 
 

 11.6 kl. 13.30 Helga trefaldighet
  Den dolde Guden 

Mässa (N) på Hemgården   
Alexandra Äng, Marie Johansson. Kollekt: 
Svenska lutherska evangeliföreningen. 

 
18.6 kl. 11 Andra söndagen efter pingst 
  Förgängliga och oförgängliga skatter 
  Högmässa (N) 

 Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. 
Kollekt: Finska missionssällskapet. 

 
24.6 kl. 14 Midsommardagen 
  Vägröjaren 

Gudstjänst vid Dånö 
hembygdsmuseum 
Andreas Andersson, John-Adam Sjölund. 
Kollekt: Dånö hembygdsmuseum. Ta 
kaffekorg med. 

 
Söndagen efter midsommardagen firas ingen gudstjänst i 
Geta, istället firas gemensam högmässa i Finström. Se 
motstående sida. 
 
2.7 kl. 14 Fjärde söndagen efter pingst 
  Förlorad och återfunnen 

Gudstjänst hos Christina och Per-Erik 
Söderström i Olofsnäs 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Laestadianernas fridsföreningars förbund. 

 
9.7 kl. 11 Femte söndagen efter pingst 
  Var barmhärtiga 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, Andreas Andersson, Marie 
Johansson. Kollekt: Finska 
Missionssällskapets arbete i Colombia och 
Tanzania.  

 
16.7 kl. 14 Apostladagen 
  I Herrens tjänst 

Gudstjänst vid båthusen på Isaksö 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans diakonifond. Isaksöborna serverar 
kyrkkaffe 

  
 
 
23.7 kl. 11 Sjunde söndagen efter pingst 
  Kärlekens  lag 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans ungdom, för sång- och 
musikverksamheten. 

 
30.7 kl. 14 Kristi förklarings dag 
  Kristus förhärligad 

Gudstjänst hos Brita och Ragnar 
Erlandsson på Dånö 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Finska missionssällskapet för teologisk 
utbildning. Kyrkkaffe. Kör längst 
Dånövägen, sväng senast höger till 
Olasvikvägen. 

 
6.8 kl. 11 Nionde söndagen efter pingst 
  Sanning och sken 
  Högmässa (N) 

Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Gideoniterna.  

 
13.8 kl. 14 Tionde söndagen efter pingst 
  Trofast förvaltning av Guds gåvor 

Gudstjänst vid Kulturarvsstugan 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans utlandshjälp. Sockensällskapet 
serverar kyrkkaffe.  

 
20.8 kl. 11 Elfte söndagen efter pingst 
  Kallelsetider 
  Högmässa (N) 

 Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 
Församlingsförbundet. 
 

27.8 kl.14 Tolfte söndagen efter pingst  
  Självprövning 

Gudstjänst vid Lena Gottbergs stuga 
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 
Stiftsgården Lärkkulla. Kyrkkaffe. Samling 
kl. 13.45 i Höckböle vid avtaget mot 
Havsvidden.

  
Församlingsresa till Sigtuna söndagen den 3.9. 

Närmare information kommer 
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Gudstjänster i Finström sommaren 2017 
 
 
 
11.6 kl. 11 Helga trefaldighet 
  Den dolde Guden 
  Högmässa (N) 

Alexandra Äng, Marie Johansson. Kollekt: 
Svenska lutherska evangeliföreningen. 

 
18.6 kl. 13.30 Andra söndagen efter pingst 
  Förgängliga och oförgängliga skatter 
  Mässa (N) i Rosengård 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. 
 
Midsommardagen firas ingen gudstjänst i Finström, istället 
firas gemensam friluftsgudstjänst med Geta 
kapellförsamling på Dånö. Se motstående sida. 
 
25.6. kl. 11 Tredje söndagen efter pingst 
  Kallelsen till Guds rike 
  Högmässa (N) 

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund, 
Dramatiska kören. Mässan inleder årets 
orgelfestival. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp. 

 
2.7 kl. 11 Fjärde söndagen efter pingst 
  Förlorad och återfunnen 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Laestadianernas fridsföreningars förbund. 

 
9.7 kl. 14 Femte söndagen efter pingst 
  Var barmhärtiga 

Gudstjänst vid Norrfinströmsgården i 
Tjudö 
Andreas Andersson, Marie Johansson. 
Kollekt: Finska Missionssällskapets arbete i 
Colombia och Tanzania. 
Norrfinströmsföreningen serverar 
kyrkkaffe. 

 
16.7 kl. 11 Apostladagen 
  I Herrens tjänst 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans diakonifond.  
  

 
 
 
23.7 kl. 14 Sjunde söndagen efter pingst 
  Kärlekens  lag 

Gudstjänst på Storberget i Pålsböle 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans ungdom, för sång- och 
musikverksamheten. Gudstjänsten firas i 
Kalle Glads kyrka. Samling vid parkeringen 
kl. 13.45 för den som inte hittar. Ta med 
kaffekorg. 

 
30.7 kl. 11 Kristi förklarings dag 
  Kristus förhärligad 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Finska missionssällskapet för teologisk 
utbildning.  

 
6.8 kl. 14 Nionde söndagen efter pingst 
  Sanning och sken 
  Gudstjänst vid Karl-Ers i Bjerström 

Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Gideoniterna. Byalaget serverar kyrkkaffe.  

 
13.8 kl. 11 Tionde söndagen efter pingst 
  Trofast förvaltning av Guds gåvor 

Högmässa (N) med konfirmation 
Alexandra Äng, Andreas Andersson, Marie 
Johansson. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.  

 
20.8 kl. 14 Elfte söndagen efter pingst 
  Kallelsetider 
  Livsvandring på Prästgårdsnäset 

Vandring med musik, textläsning och 
mässa. Samling vid Mikaelsgården. 
Servering i Mikaelsgården efter 
vandringen. 

 
27.8 kl.11 Tolfte söndagen efter pingst  
  Självprövning 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 
Stiftsgården Lärkkulla.

 
Församlingsresa till Sigtuna söndagen den 3.9. 

Närmare information kommer 


